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ھمه برای ﯾکی

از صندوق ھمبستگی با کارگران اﯾران حماﯾت کنيم
خبر تشکيل صندوق ھمبستگی با کارگران اﯾران _ کانادا مسرت بخش ترﯾن خبری بود که اخيرا" شنيدم
.سالھاست که ضرورت تشکيل صندوقھای حماﯾتی از مبارزات کارگران در زواﯾای مختلف احساس می
شود  .با توجه به اختناق و سرکوب شدﯾد تشکيل آن در داخل کشور ممکن نشده است  .البته به باور من
اختناق و خفقان ھر چفدر ھم زﯾاد باشد دليل اصلی عدم تشکيل صندوق حماﯾتی نمی تواند باشد بلکه
دليل اصلی آن ،نفوذ شدﯾد افکار و اندﯾشه رفرميستی در درون فعالين شناخته شده کارگری است ،که
جز راه و رسم علنی گرائی و شناساندن خود و دﯾگر نيروھا به دشمن راه دﯾگری را درک نمی کنند .
اندﯾشه ھای رفرميستی و کيش شخصيتی باعث شده بيشتر فعالين اسم ورسم دار که محبوبيت الزم
برای تشکيل صندوقھای حماﯾت را دارند .به خاطر حفظ منافع شخصی و گروھی سکتارﯾستی تن به
کارھای سخت و دور از دﯾده دﯾگران ندھند .چون کارھای دور از دﯾده دﯾگران باعث عدم نماﯾش ،چھره
شدن و چھره سازی می شود و کارھای مخفی نمی تواند کيش شخصيتی و کمبودھای خودنماﯾی را
جبران نماﯾد ،بنابراﯾن تن به کارھای مخفی حتی در چنين مواردی نمی دھند ،و البته تشکيل صندوق
حماﯾتی ﯾا با ھر نامی در مقابل دﯾد جمھوری اسالمی ممکن نيست.درنتيجه تاکنون تشکيل نشده است.
خوب به خاطر دارم در سال ١٣٨۶در کميته پيگيری فراخوان تشکيل صندوق حماﯾتی از کارگران را صادر
کردﯾم البته در جلسات مکرر صحبت از اﯾن بود که صندوق اعتصاب اعالم کنيم اما گفته شد خيلی سرﯾع
زﯾر ضرب می رود و ھمچنين ما تواناﯾی ساخت چنان صندوقی را ندارﯾم اول با نام صندوق ھمياری شروع
کنيم سپس اگر مشارکتھا بيشتر شد می توان به صندوق اعتصاب تغيير نام داد ﯾک ھفته بعد از آن از
طرف شورای ھمکاری گلگشت کمپين حماﯾتی از اعتصاب کارگران ھفت تپه را برگزار کردﯾم  ،که در آن
گلگشت ﯾکی از فعالين اسم و رسم دار کارگری غير مستقيم بر عليه آن فراخوان صحبت کرد که البته
صحبتھای او برای مخالفت با ساختن صندوق حماﯾتی نبود بلکه از اﯾن ناراحت بود که چرا اﯾن فراخوان را
خودشان ندادند و کميته پيگيری پيش دستی کرده است به اﯾن دليل در سخنرانی خود در ميان جمع
گفت " :تشکيل دادن صندوق حماﯾتی دﯾگر چندان مھم نيست زمانش ھم سپری شده است ما باﯾد
صندوق اعتصاب تشکيل بدھيم  ".اعضا شورای نماﯾندگان کميته پيگيری ھمگی در آن گلگشت حضور
داشتند سرﯾعا" جلسه تشکيل داده و پس از ده دقيقه مشورت تصوﯾب شد که ما از اﯾن پيشنھاد سخنران
فوق استقبال کنيم و ھمين حاال اعالم کنيم که ما کليت پيشنھاد را می پذﯾرﯾم و می توانيم ھمين حاال
که مسئولين بيشتر تشکل ھا ی موجود در اﯾران اﯾنجا حضور دارند برای عملی کردن موضوع صحبتھای
مقدماتی را انجام دھيم ،اما وقتی موضع خود را اعالم کردﯾم سخنران با با دھھا دليل و بھانه حرف خود را
پس گرفت و صدھا اما و اگر آوردند  .به ھر صورت سالھاست که در داخل نيز اﯾن نياز احساس می شود
اما بنا به دالﯾل گفته شده و دﯾگر دالﯾل ممکن نشده است حتی ما اساسنامه پيشنھادی در اﯾن مورد را
نيز تھيه کرده بودﯾم که چار چوب آن به صورت مخلوطی از اعمال علنی _نيمه علنی و مخفی بود که می
توانست در شراﯾط داخل اﯾران چنين صندوقی را ممکن سازد  .قصدم از بيان اﯾن موضوع اﯾن است که
ضرورت صد در صد چنين صندوقھاﯾی را بيان کنم که در داخل نيز بسيار بيشتر از بيرون ضرورت دارد و حتی
اگر بتوان در داخل چنين کاری را کرد بازده  ،برد و کاراﯾی آن صدھا بار بيشتر خواھد بود ،اعضا شرکت
کننده در آن با شدت بيشتر نياز ھا درک می کنند و چون در درون مشکل به صورت مستقيم حضور دارند
ابتکارات بيشتری به کار خواھند برد در ھمين حال احساس ھميئت گروھی و طبقاتی می کنند و با شدت

بسيار بيشتر اعتماد به نفسشان باال می رود  .اﯾن منافع غير از منافع مالی و حماﯾتی است که ﯾاعث
تعادل روحی و روانی در فعالين و مبارزان اﯾجاد می کند  .قصدم از بيان اﯾنھا نشان دان اھميت و بزرگی کار
شماست که ترس و واھمه را کنار گذاشتيد و شجاعت به خرج دادﯾد کاری را شروع کردﯾد که می تواند
تبدﯾل به ﯾک جنبش شود .
اميدوارم شروع کار شما باعث اقدام دﯾگر رفقا در کشورھای دﯾگر شود و به دنبال آن اميدوارم کاری کنيم
که فعالين داخل نيز بتوانند قسمت اصلی صندوق را که باﯾد در داخل باشد با دستان پرتوان خود ممکن
کنند شاﯾد آن روز ،روز جشن و سرور بزرگی برای ما باشد .
رفقا راھی را که شروع کردﯾد وسعت و بزرگی آن ھنوز دﯾده نمی شود مانند کوه ﯾخی است که قسمت
اعظم آن زﯾر آب قرار دارد و بزرگی آن طی زمان دﯾده خواھد شد البته الزم است از نظر انجام کارھای
عملی ،شجاعت و اراده داشته و از جھت روحی و روانی خود را آماده کنيد در اﯾن راه سختی ھا و
احتمال اشتباھات بسياری در پيش است که باﯾد با آنھا مقابله کنيد  ،نامالﯾمتی ھا ،اھانتھا و اتھامھا نيز
در راه ھستند باﯾد با ھمه آنھا با اراده قوی و راسخ و با دقت و خوشروﯾی روبرو شوﯾد  .بدانيد ھر چقدر
کار ،بزرگ و مثبت باشد ھمانقدر سخت و توانفرسا خواھد بود  .چند مورد را به خاطر بسپارﯾد .
 -١انجام چنين کارھا و مبارزاتی از ھر زاوﯾه و در ھر حوزه و عرصه ای کمک و خدمت نيست ،بلکه وظيفه
است ﯾعنی فعالين کارگری که در داخل مبارزه می کنند به طبقه کارگر ﯾا کارگران کمک نمی کنند بلکه
وظيفه خود را انجام می دھند و ما و شما که در بيرون ھر کدام کاری انجام می دھيم در واقع کمک به
کارگران ﯾا فعالين نيست بلکه انجام وظيفه است بنابراﯾن کسانی که کار نمی کنند در واقع نسبت به
انجام وظيفه خود دچار خيانت ھستند چه در بيرون و چه در داخل .
 -٢پاسخ گو بودن رو به جنبش کارگری ،رو به طبقه کارگر لطف و مرحمت نيست بلکه اﯾن نيز انجام
وظيفه است .
 -٣عمل شما بخشی از مبارزات طبقاتی است که اگر انجام نشود قسمتی از مبارزه و نبرد طبقاتی لنگ
می شود .
 -۴در حين انجام وظاﯾف خود در حوزه کاری خود موظف به گسترش و کمک به دﯾگر رفقا ھستيم تا آنھا نيز
بتوانند انجام وظيفه نماﯾند .
 -۵مصائب و سختی ھای زﯾادی سر راه وجود خواھند داشت ،ھمچنان که با شجاعت شروع کردﯾد با
جسارت و شجاعانه ادامه بدھيد .
رفقای گرامی به عنوان عضوی از جنبش کارگری و جنبش کمونيستی اﯾران با تمام وجود ،صميمانه و
رفيقانه دستان پرتوان شما را می فشارم .
اميدوارم در راھی که شروع کردﯾد پرتوان و پيروز باشيد .
به اميد روزی که چنين صندوقھاﯾی در دﯾگر کشورھا  ،ھمچنين در داخل اﯾران نيز تشکيل شود و روزی را
ببينيم که نماﯾندگان صندوقھای فوق شورای مرکزی صندوق ھمبستگی ﯾاھرنام دﯾگری را تشکيل بدھند.
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